
 

Pécsely Község Önkormányzata 

 P É C S E L Y 

_____________________________ 

Szám:201/ 1-42/2014. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Képviselő-testület 2014. szeptember 04-én 16:30-kor megtartott soron következő 
rendes üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   ifj. Sebők Lajos         polgármester 
    Kosztor Lajos                     alpolgármester 
    Szélesi László 
    Kósáné Szakonyi Zsuzsanna        

Szűcs Sándor     k é p v i s e l ő k 
 
    Dr. Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a Jegyző megbízottja 
(A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.) 
(A megbízás jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.) 
 
Sebők Lajos polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívó szerinti napirendeket 
javasolja tárgyalni. 
 
 (A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 
 
Kérdés, javaslat a napirendeket illetően nem hangzott el. 
Aki a napirendekkel és a tárgyalás menetével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 
Sebők Lajos polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és a 
tárgyalás 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi: 
 

 90/2014. (09. 04.) határozatot: 
 



Pécsely Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
NAPIRENDEK: 

1. Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

2. A 2014. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

3. A pécselyi iskolaépület használati szerződése 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
4. A pécselyi általános iskolai étkeztetésre vonatkozó szerződés megtárgyalása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
5. A pécselyi 379/2-es helyrajzi számú, Iskola utcai ingatlanon épülő járdára 

vonatkozó árajánlatok megtárgyalása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
6. Az óvodaépület felújítására vonatkozó pályázati lehetőség megtárgyalása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
7. A 2118/12-es hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő közútra kapott vételi 

ajánlat tárgyalása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
8. Balatonfüred és Környéke Borút egyesület kifizetési kérelme 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
9. Bursa Ösztöndíj Pályázat 2015. évi csatlakozás 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 
1. Beszámoló az előző testületi-ülés óta tett intézkedésekről 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
 

- A falugondnoki autó hamarosan megérkezik, a Porsche Bank elfogadta a kölcsöns 
zerződést. 
 - Az iskolára kb. 3 millió Ft-ot költött a KLIK és az alapítványi iskola, új bútorokat is 
vásároltak az oktatáshoz, az alapítványi iskola is kifestette a saját használatú részét, a 
két intézményben békésen folyik az oktatás. 

2. A 2014. I. féléves költségvetési beszámoló elfogadása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
Az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatom a 
testületet. 



1. A féléves gazdálkodás értékelése 
Az önkormányzat 2014.első félévben 31469 e Ft kiadást és 40 907 e Ft bevételt teljesített. A 
kiadások a módosított előirányzathoz képest 33 %-os teljesítést a bevételek a módosított 
előirányzathoz képest 52 %-os teljesítést mutatnak. Mind a bevételeink mind a kiadásaink a 
terveknek megfelelően alakulnak az idén remélhetőleg minden tartozásunkat ki tudjuk 
egyenlíteni időben és nem halmozódnak fel a fizetési kötelezettségeink. Hitel betervezésére a 
falgondnoki busz kiegyenlítésének megelőlegezésé miatt van szükség. 

2.  A bevételek alakulása jogcímek szerint 

A bevételek közül az önkormányzatok működési támogatásának összege 21 904 e Ft. E 
bevétel alakulása összességében időarányos valamint ezen összeg tartalmazza az 
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok 10.000 e Ft-os támogatását is. A 
bevételek alakulása között további jelentős összeget képviselnek a közhatalmi bevételek ezen 
belül az adók 19150 e Ft-tal melynek I. félévi teljesített összege 9.417 e Ft volt. 

Ezeken kívül jelentős bevétel lesz még a falugondnoki autóra nyert 10.000 e Ft-os pályázati 
támogatás. 

3.  A kiadások alakulása 

A személyi juttatások a tervezettnek megfelelően alakultak a teljesítés mértéke 58 %-os. 

A dologi kiadások az előirányzathoz képest 41%-os teljesítést mutat. A közös hivatal 
fenntartására előző évről 5.153 e Ft tartozásunk van melyet a Balatonfüredi képviselő-testület 
határozata értelmében  ez év szeptemberétől kell megtérítenünk. 

Az református iskola fenntartására 4000 e Ft utaltunk át, ez évben a hozzájárulás teljes 
összege 4.643 e Ft lesz. 

A társadalmi és szociálpolitikai juttatások címén 708 e Ft-ot fizettünk ki ami 44%-os 
teljesítést jelent. 

Takarékos gazdálkodásra továbbra is folytatnunk kell ahhoz, hogy az önkormányzat 
alapfeladatait a megfelelő színvonalon elláthassa és működőképessége fennmaradjon. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

91/2014. (09. 04.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. I. féléves költségvetési 
beszámolót megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött. 

Határid ő: azonnal 



Felelős: Sebők Lajos polgármester 

3. A pécselyi iskolaépület használati szerződése 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A pécselyi iskolaépületet az Önkormányzat is használja rendezvények tartására a két iskola 
mellett, így a KLIK kérése alapján a közműveket az Önkormányzat nevére íratjuk át és a 
számlák 40-40 %-át továbbszámlázzuk az alapítványi és az állami iskolának, míg 20 %-át mi 
álljuk. A jelen szerződés a KLIK és az Önkormányzat közötti megállapodás, ugyanilyen 
szerződést kell megkötnünk az alapítványi iskolával is.  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet hozta 
meg: 

 
 

92/2014. (09. 04.) határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartóval 
kötendő használati szerződés tervezetét megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett 
döntött. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester   

 
4. A pécselyi általános iskolai étkeztetésre vonatkozó szerződés megtárgyalása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A pécselyi állami iskolában a diákok étkeztetése önkormányzati feladat, így a korábbiakhoz 
hasonlóan a Bakony Gaszttal kötnénk meg a szerződést, ők szállítanak a többi iskolának és az 
óvodának is.  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

93/2014. (09.04.) határozat 
 



Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakony Gaszt Zrt. iskolai 
étkeztetésre vonatkozó ajánlatát megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött 
a 2014. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére és a szerződés aláírására. 

 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

5.A pécselyi 379/2-es helyrajzi számú, Iskola utcai ingatlanon épülő járdára vonatkozó 
árajánlatok megtárgyalása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A megnyert állami pályázatból 4 millió forintot fordíthatunk járda felújításra. A felújítandó 
járda önkormányzati területen van. A kivitelező illetve a műszaki ellenőr ajánlatainak 
kiválasztásakor mérvadó volt a keretösszeg. A kivitelezői ajánlatok közül a Colas út Zrt. 
bruttó 3.991.950 Ft-os ajánlata a legalacsonyabb, így javaslom ennek elfogadását.   

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

94/2014. (09. 04.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 379/2-es helyrajzi számú, Iskola 
utcai ingatlanon épülő járdára vonatkozó ajánlatokat megismerte megtárgyalta és a Colas út 
Zrt. bruttó 3.991.590 Ft-os árajánlatának elfogadása mellett döntött a 2014. évi költségvetés 
beruházási kiadásainak terhére. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

6.Az óvodaépület felújítására vonatkozó pályázati lehetőség megtárgyalása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
Az óvoda épületének felújítása évek óta húzódó, aktuális probléma. A KEOP-2014-4.10.0/F 
pályázat az épületek energetikai korszerűsítésére vonatozik. Ez egy 100%-os pályázat, 
utófinanszírozással. A pályázat által biztosított keretösszeg min. 40 millió max. 180. millió 



forint. Ez nettó min.30 millió max. 150 millió forint. Javaslom, hogy adjuk be a pályázatunkat 
a maximális összegre, lehetőség szerint az első lehetséges napon, mivel a pályázatokat 
beérkezés sorrendjében bírálják el. 

A tervezésre vonatkozó ajánlatok közül az Archi-Made Bt. 1.200.000 Ft-os ajánlata volt a 
legalacsonyabb, a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó ajánlatok közül a Firmiter 
Bt. 280.000 Ft-os ajánlata volt a legkedvezőbb, a pályázatkészítéssel és projektmenedzseri 
feladatokkal pedig Kovács Zsoltot bíznánk meg 200.000 Ft + 3% sikerdíj árért. Az 
energetikai szakvélemény megírására Szatmári László építészmérnök bruttó 200.000 Ft-os 
ajánlata a legkedvezőbb. A fenti összegeknek a ránk eső részét kellene finanszíroznunk az 
épületben fennálló tulajdoni hányadunk arányában a 2015. évi költségvetésünk terhére. 

A kivitelezésre vonatkozóan meghívásos közbeszerzési eljárást tartunk, amelyre az alábbi 
cégeket hívjuk meg: 

Vép-Mester Építőipari Kft.  
8200 Veszprém, Eötvös K. u. 4. 
Cégvezető: Lengyel Tamás ügyvezető 
Tel: 88/401-961 
Fax: 88/401-961 
e-mail: vepmester@gmail.com 
  
 
VEMÉV-SZER Épít ő és Szerelőipari Kft.  
8200 Veszprém, Pillér u. 11. 
Cégvezető: Szücs István ügyvezető igazgató 
tel: 88/423-033 
fax: 88/406-278 
e-mail: vemevszer@vemevszer.hu 
 
Gótika Balatonfüred és Vidéke Építőipari Kft.  
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. 
Cégvezető:Horváth Tamás ügyvezető 
Tel:20/981-1881 
Fax:87/580-606 
e-mail: gotikabf@gmail.com  
 
 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

95/2014. (09. 04.) határozat 
 



Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F pályázat 
kiírásában foglaltakat megismerte, megtárgyalta és azok ismeretében a pályázat beadása 
mellett döntött. 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

96/2014. (09. 04.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal 
kapcsolatos tervezői ajánlatokat megismerte megtárgyalta és az Archi-Made Bt. 1.200.000 Ft-
os ajánlata mellett döntött a 2015. évi költségvetés terhére azzal, hogy a tervezési költségeket 
a négy tulajdonos, Dörgicse, Vászoly, Pécsely és Balatonszőlős községek tulajdoni hányad 
arányában osztják meg egymás között, így Pécsely Község Önkormányzatát 468.000 Ft 
tervezői díj terheli. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

97/2014. (09. 04.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal 
kapcsolatos közbeszerzői ajánlatokat megismerte megtárgyalta és Firmiter Bt. 280.000 Ft-os 
ajánlata mellett döntött a 2015. évi költségvetés terhére azzal, hogy a közbeszerzési 
költségeket a négy tulajdonos, Dörgicse, Vászoly, Pécsely és Balatonszőlős községek 
tulajdoni hányad arányában osztják meg egymás között, így Pécsely Község Önkormányzatát 
109.200 Ft díj terheli. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 



Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

98/2014. (09. 04.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal 
kapcsolatos pályázatírói tevékenységgel Kovács Zsolt pályázatírót bízza meg a 2015. évi 
költségvetés terhére 200.000 Ft + 3% sikerdíjért azzal, hogy a közbeszerzési költségeket a 
négy tulajdonos, Dörgicse, Vászoly, Pécsely és Balatonszőlős községek tulajdoni hányad 
arányában osztják meg egymás között, így Pécsely Község Önkormányzatát 78.000 Ft díj 
terheli. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

99/2014. (09. 04.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal 
kapcsolatos meghívásos közbeszerzési eljárásba az alábbi cégektől kér ajánlatot a jelen 
határozat mellékletét képező ajánlati dokumentációban szereplő tételekre: 

 Vép-Mester Építőipari Kft.  
8200 Veszprém, Eötvös K. u. 4. 
Cégvezető: Lengyel Tamás ügyvezető 
Tel: 88/401-961 
Fax: 88/401-961 
e-mail: vepmester@gmail.com 
  
 
VEMÉV-SZER Épít ő és Szerelőipari Kft.  
8200 Veszprém, Pillér u. 11. 
Cégvezető: Szücs István ügyvezető igazgató 
tel: 88/423-033 
fax: 88/406-278 
e-mail: vemevszer@vemevszer.hu 



 
Gótika Balatonfüred és Vidéke Építőipari Kft.  
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. 
Cégvezető:Horváth Tamás ügyvezető 
Tel:20/981-1881 
Fax:87/580-606 
e-mail: gotikabf@gmail.com  
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

100/2014. (09. 04.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal 
kapcsolatos energetikai szakértői ajánlatokat megismerte megtárgyalta és Szatmári László 
okleveles építészmérnök bruttó 200.000 Ft-os ajánlata mellett döntött a 2015. évi költségvetés 
terhére azzal, hogy a közbeszerzési költségeket a négy tulajdonos, Dörgicse, Vászoly, Pécsely 
és Balatonszőlős községek tulajdoni hányad arányában osztják meg egymás között, így 
Pécsely Község Önkormányzatát 78.000 Ft díj terheli. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

7. A 2118/12-es hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő közútra kapott vételi ajánlat 
tárgyalása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
Vételi ajánlat érkezett az önkormányzati tulajdonban lévő közútra. Célunk, az hogy minden 
ingatlan megközelíthető legyen továbbra is. A 2118/10-es hrsz-ú ingatlan tulajdonosa jelezte, 
hogy számára nem elfogadható az út megszüntetése, azonban az ő területe ennek az útnak az 
eladása után is megközelíthető maradna. Fentiek alapján javaslom, hogy járuljunk hozzá az 
ajánlattevő költségén az útmegszüntetési eljárás elindításához és az út adásvételi szerződéssel 
történő elidegenítéséhez azzal, hogy a vételár a későbbiekben kerüljön meghatározásra.   



A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

101/2014. (09. 04.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2118/12-es hrsz-ú önkormányzati 
útra érkezett vételi ajánlatot megismerte, megtárgyalta és az ajánlattevő költségén az 
útmegszüntetési eljárás elindításához és az út adásvételi szerződéssel történő elidegenítéséhez 
való hozzájárulás mellett döntött azzal, hogy a vételár a későbbiekben kerül meghatározásra. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

8. Balatonfüred és Környéke Borút egyesület kifizetési kérelme 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A Balatonfüred és Környéke Borút egyesület 2014. augusztus 5-én kelt levelében 
tájékoztatott, hogy elkészítésre és kihelyezésre kerültek a községben a Borút táblák, melynek 
értéke 95.000 Ft. Végh Endre elnök kérte a Képviselő-testülettől a táblák ellenértékének 
megfizetését. a jelenlegi anyagi helyzetünkre tekintettel javaslom, hogy ezt csak a 2015. évi 
költségvetés terhére fizessük ki. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

102/2014. (09. 04.) határozat 
 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüred és Környéke Borút 
Egyesület kifizetési kérelmét megismerte, megtárgyalta és a kihelyezett táblák 95.000 Ft-os 
ellenértékének kifizetése mellett döntött a 2015. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

9. Bursa Ösztöndíj Pályázat 2015. évi csatlakozás 



A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való 

részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig 

önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű 

támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:  

(1)A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: A Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszer létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a 

szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot 

elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi 

összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: A megyei önkormányzat tetszőleges 

összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók 

számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. (Az (1) és 

(2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész) 

(3) Intézményi támogatás: Az Emberi Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) 

a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos 

helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a 

megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással 

megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – 

kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2013. évi fordulóban 5.000 

Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjrész) 

Javaslom, hogy a fentiek figyelembe vételével idén is csatlakozzunk a pályázathoz. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

103/2014. (09. 04.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a „Bursa 
Hungarica” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. A nyújtandó támogatás 
összegét egyedileg állapítja meg a Képviselő-testület, a szociálisan rászoruló, pécselyi  



 

 


